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1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н ОШ ЕЊ Е  П О Н У Д А  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врста предмета: Услуге. Поступак се спроводи ради закључења уговора на период од 12 
месеци од дана дана потписивања  
 
Лица за контакт: Биљана Миливојевић, службеник за јавне набавке тел. 034/323 208 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Јавна набавка мале вредности обликована у 3 партије: 
 

- 1.  услуга осигурања имовине 
- 2.  услуга осигурања запослених 
- 3. услуге осигурања службених возила Дома здравља Крагујевац 

 
Опис предмета набавке:  

Партија 1. - Осигурање имовине  
- осигурање имовине (грађевински објекти, опрема и залихе од основних и допунских 

ризика пожара и неких других опасности),  
- опрема од ризика машина, лома, квара,  
- комбиновано осигурање електронских рачунара, стакло од ризика лома,  
- опрема, залихе и новац од ризика провалне крађе и разбојништва 
 

Партија 2. - Осигурање запослених  
- осигурање запослених лица  од последица несрећног случаја 
- допунско осигурање 

 
    Партија 3. Услуге осигурања службених возила Дома здравља Крагујевац 

 
Трајање осигурања: Осигурање се закључује на период  до 12 месеци  – закључењем уговора 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 6651000- Услуге осигурања 
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Критеријум за закључење уговора: Најнижа понуђена цена 
 
Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда  
 
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети 
са Портала Управе са јавне набавке и веб сајта Дома здравља www.dzkg.rs у електронском 
облику,  

Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног времена биће 
третирани као да су достављени наредног радног дана. 

 
 

Подношење понуда 
Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
односно до 22.02.2016. године.  Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на 
адресу наручиоца до 22.02.2016.године  до  10.00 часова, без обзира на начин на које су 
послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца- улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку услуге осигурања 
имовине и запослених ЈН М 2/2016, Партија ____(навести број партије) -НЕ ОТВАРАЈ'', а на 
полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.  

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 
22.02.2016.године у 10.30 часова, на адреси Дома здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина 
бр.1, Крагујевац  - Огранак Станово 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о закључењу уговора биће донета у Законском року 

 

У Крагујевцу, дана, 12.02.2016.године                   

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 

______________________________ 
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УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 

 

 

Понуђач мора доказати: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

 
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 
 
4. да поштује поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
5. да има важећу дозволу НБС за обављање послова осигурања; 
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 УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 2/2016, 
правно лице, предузетник или физичко лице као понуђач доказује достављањем изјаве 
којом потрвђује испуњеност законских услова под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу из чл.75. и 76. (за тачке од 1 до 3 овог Упутства). 
 
Наручилац може на основу чл.79 став 2.  ЗЈН може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал 
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
1)    Доказ за тачку 1. -  извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извода из регистра надлежног Привредног суда; 
 
2)    Доказ за тачку 2 -  извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 
 
3)    Доказ за тачку 3 -   потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности; 
 
4)  Доказ за тачку 4 -  је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу која је 
саставни део конкурсне документације 
 

 
5) Доказ за тачку 5 - дозвола НБС за обављање послова осигурања; 
 
 
Доказ из става 1. тач. 2 и 3)  овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.  
 
На основу члана 79. ЗНЈ, (начин достављања доказа) о испуњености услова из чл.75. тачка 1-3. 
понуђач који је уписан у регистар понуђача, није у обавези да доставља обавезне доказе, већ је 
довољно да у понуди наведе интернет страницу где се могу видети докази о упису, као и Решење 
о упису у регистар понуђача (Решење АПР) 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Понуду попунити на српском језику. 
 
2. Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у Конкурсној 

документацији читко попуњена. Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан 
да сложи редоследом којим су дати у конкурсној документацији. Докази о 
испуњености услова предвиђених Законом и конкурсном документацијом морају бити 
сложени редоследом којим су наведени у обрасцу за оцену испуњености услова из чл. 
75.  и 76. Закона, нумерисани у горњем десном углу, приложени иза образаца из 
конкурсне документације, увезани у једну целину са обрасцима који су саставни део 
конкурсне документације јемствеником чији су крајеви састављени и запечаћени тако 
да се не могу накнадно додавати или одстрањивати.  
Понуде понуђача које нису достављене у складу са конкурсном документацијом и 
захтевани условима наручиоца датим у Упутству понуђачима како да сачине 
понуду, неће као таква бити узета у разматрање и оцењивање. 

 
3. Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Уколико понуђач подноси 

понуду за обе партије, понуђач може доставити једну документацију за квалификацију, 
а  финансијска документација се ставља у одвојене коверте по партијама, тако да се 
може оцењивати засебно за сваку партију.  

 
4. Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни и опозове понуду. 

Понуда се опозива достављањем писаног обавештења о опозиву понуде. Обавештење о 
опозиву понуде мора садржи захтев за предају понуде лицу које за преузимање 
опозване понуде има овлашћење, или за слање опозване понуде поштом препоручено. 
Понуђач може у року за подношење понуда понуду да допуни или њене делове измени 
достављањем докумената на начин одређен конкурсном документацијом за 
достављање понуда. Приликом отварања и стручне оцене понуда наручилац ће узети у 
обзир примљене измене и допуне понуде.  

 
6. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у уговореном року. Понуде којима 
се захтева авансно плаћање премије сматраће се неприхватљивим. Понуђач је 
обавезан да понуди могућност плаћања премије у ратама. Цена из понуде мора 
бити изражена у динарима.  

 
7. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде. Захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде упућује се путем електронске поште на адресу  domzdrkg@gmail.com  
или факсом на број 034/323-541 најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити 
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радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног времена биће 
третирани као да су достављени наредног радног дана. 
• Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, наручилац или понуђач који је извршио 
достављање дужан је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 
документа, што је друга страна дужна и да учини као доказ да је извршено достављање. 
• Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 

вршити контролу код понуђача упућивањем захтева на електронску адресу понуђача 
наведену у обрасцу бр.1(Подаци о понуђачу) који је саставни део конкурсне 
документације. Понуђач који на захтев за додатна објашњења наручиоца не одговори у 
предвиђеном року или не обезбеди обављање тражене контроле код понуђача у 
предвиђеном року,  његова понуда биће одбијена. 

 
8. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ о негативним референцама 
понуђача у смислу чл. 82. Закона о јавним набавкама 

 

9. Понуђач понуду подноси непосредно или препорученом  поштом. Понуђач подноси 
понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни написани 
текст: „Понуда - не отварај“, назив и број Јавне набавке, а на полеђини назив, број 
телефона и адреса понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду може 
поднети група понуђача, у складу са чл 81 ЗЈН. Сваки понуђач, из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из чл. 75 став 1. тач. 1) до 4) овог Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно, осим ако наручилац, из оправданих разлога не одреди другачије. 
Услов из чл. 75 став 1. тачка 5) овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе, међусобно и 
према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  

 
1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Образац „Споразума“ којим се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезују, као и према 
наручиоцу јавне набавке, и образац „Списак учесника у заједничкој понуди“ је саставни део 
конкурсне документације. 
 
 
10. Средство обезбеђења 

Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом потписивања  на дан потписивања Уговора, као 
гаранцију да ће уговорне обавезе измирити у року, на време и на начин како је уговорено, 
преда соло меницу у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а по партији: 
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Уз меницу понуђач је дужан да достави: 
• фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање 

налога за пренос средстава (ДЕПО картон) 
• фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП 

образац). 
• потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за 

регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке) 
 

Понуђач овлашћује наручиоца да предата средства на име гаранције испуњења уговорне 
обавезе, може активирати у смислу наплате у случају кршења одредаба Уговора од стране понуђача, и 
из тих средстава од другог добављача извршити набавку уговорених добара. 
 

Уколико понуђач приликом потписивања Уговора не преда инструмент финансијског 
обезбеђења, наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања Уговора. 
 
 
11. Критеријум за закључење уговора: Најнижа понуђена цена, уколико две понуде буду са 
истом понуђеном ценом, повољнија понуда ће се сматрати понуда чији је рок важења понуде 
дужи. 
 

12. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке,  против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом  о јавним набавкама није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматра се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63.став 2  ЗЈН указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтеви за 
заштиту права се подносе радним даном у периоду од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви 
достављени ван наведеног времена биће третирани као да су достављени наредног радног дана. 
 
 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтеву били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149.ЗЈН, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.   Подносилац захтева за заштиту права дужан је да 
на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара - број рачуна 
840-742221834-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха Републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник Буџет Републике 
Србије 

13. Уговор ће бити закључен у Законом предвиђеном року. 
 
14. Наручилац неће дозволити промену уговорене цене након закључења уговора. 
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Прилог бр. 1 

 

И З Ј А В А 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 
_____________________________ у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку доделе уговора о јавној набавци прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
(«Сл. гласник РС» бр.124/2012 и 68/2015), и то: 
  
 

1. да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

 
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 
 
 
 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 
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   Прилог бр. 2 

 

 

На основу члана чл. 72. Закона о јавним набавкама, дајемо 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, поштује обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде у ЈНМВ- 2/2016 Услуга- Осигурање имовине, запослених и возила Дома здравља 
Крагујевац 

 

 

Место и датум:________________                              ПОНУЂАЧ:________________________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

E-mail  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 У _______________                                                                             ПОНУЂАЧ 

 

 Датум: ___________ 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

Е-маил  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
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СПИСАК УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
Редни 
бр. 

Назив понуђача 
Седиште понуђача 

(место, земља) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Датум:  ..................... 2016.                          Потпис : ............................................................................. М.П. 

                                                              (особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача) 

 

Напомена:  

Овај образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде од стране више понуђача. 

 

Назив понуђача: _____________________________________ 
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Седиште:____________________________________________   

ПИБ:_______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

 
 

ПАРТИЈА 1- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 Предмет осигурања Годишња премија без пореза 
на премију 

1. Грађевински објекти, опрема и залихе од 
основиних ризка пожара и неких других 
опасности са укљученом амортизацијом код дела 
штете 

 

2. Опрема од ризка машина лома –квара  
 

3. Комбиновано осигурање електронских рачунара  
4. Стакло од ризка лома  

 
5. Опрема, залихе и новац од ризика провалне крађе 

и разбојништва 
 

Укупно:   
 

 
*Напомена: наведене вредности су дате на годишњем нивоу, а уговор  ће се закључити са 
изабраним понуђачен на период од годину дана од дана потписивања Уговора 

 
 
 Укупна премија без пореза_________________________ динара 
 
 Укупна премија са порезом________________________ динара 
 

Услови плаћања_________________________________ 
 
Рок важности понуде____________________________ 

 
 Саставни део понуде чини и  
 спецификација осигурања  
 
       Место и датум_______________________ 

       Понуђач ____________________________ 

       Печат и потпис_______________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 

 Партија 1  -  Осигурање имовине 
 

I       ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗКА ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 
 
 

1. ОСИГУРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

                                                 Образац бр. 1 
Ред.бр. Предмет осигурања Књиговодствене 

вредности на дан 
31.12.2015. 

1. Зграде и остали грађевински 
објекти 

 

Огранак Бресница 46.353.908,05 
Огранак Станово 24667.384,69 
Огранак Аеродром Л3 4.088.644,15 
Огранак Аеродром Л4 3.155.941,75 
Амбуланта Г.Сабанта 1.216.326,11 
Здравствена станица бр.6 7.069.151,69 
Амбуланта Грошница 300.268,58 
Амбуланта Чумић 1.046.491,21 
Здравствена станица бр.1 701.347,71 
Здравствена станица бр.2 33.301.007,27 
Здравствена станица бр.3 4.427.119,71 
Здравствена станица бр.5 13.414.121,81 
Диспанзер за жене 2.214.164,01 
Амбуланта Угљаревац 1.714.799,08 
Амбуланта Ресник 416.062,66 
АТД Спец.служба 55.517.023,59 
Амбуланта Десимировац 1.690.976,41 

Укупно грађевински објекти: 201.294.738,48 
  

 
2. ОПРЕМА 

 
Ред.б
р. 

Предмет осигурања Књиговодствене 
вредности на дан 
31.12.2015. 

1. Опрема-мед.и лабораторијиски 89.255.181,53 
2. Машине и апарати 10.018.690,84 
3. Опрема за заш.животне средине 2.331.931,31 

Опрема укупно: 101.605.803,68 
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3. ЗАЛИХЕ 
 

Ред.бр. Предмет осигурања Књиговодствене 
вредности на дан 
31.12.2015. 

1. Залихе робе и материјала 8.590.634,41 
Залихе укупно: 8.590.634,41 

 
Обавезни допунски ризици: 
- излив воде из инсталација на I ризик за:  

• грађевински објекти – 5% на суму осигурања 
• опрема – 5% на суму осигурања 
• залихе – 10% на суму осигурања 

 
- поплава, бујица и висока вода на I ризик: 

 
• грађевински објекти – 5% на суму осигурања 
• опрема – 3% на суму осигурања 
• залихе – 10% на суму осигурања 

 
  

II      ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА 
 

Ред.бр. Предмет осигурања Књиговодствене 
вредности на дан 
31.12.2015. 

1. Опрема-мед.и лабораторијиски 89.255.181,53 
2. Опрема за заш.животне 

средине 
2.331.931,31 

Укупно: 91.587.112,84 
 
  Сва опрема на набавну књиговодствену вредност са откупом амортизоване 
вредности код делимичних штета, откупом одбитне франшизе. 
 
 

III     КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСИХ РАЧУНАРА 
 

Ред.бр. Предмет осигурања Књиговодствене 
вредности на дан 
31.12.2015. 

1. Електронски рачунари са 
опремом 

16.119.181,51 

Укупно: 16.119.181,51 
 
  Сви рачунари на набавну књиговодствену вредност са откупом 
  амортизоване вредности код делимичних штета и откупом одбитне франшизе. 
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IV     ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА 
 

Ред.бр. Предмет осигурања Књиговодствене 
вредности на дан 
31.12.2015. 

1.      *  Стакло дебљине 4мм  и више 
на I ризик (објекат Станово; 
Бресница, Аеродром и 
Ердоглија) 

300.000,00 

2.       Стакла на суму осигурања – по 
локацијама (остали објекти 
Дома здравља Крагујевац) 

300.000,00 

Укупно: 600.000,00 
  
 

* Напомена: Објекат Станово – сума осигурања.............   120.000,00 
            Објекат Бресница - сума осигурања............   100.000,00 
            Објекат Аеродром - сума осигурања...........     50.000,00 
           Објекат Ердоглија - сума осигурања.............   30.000,00 
 
 

V    ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И   
РАЗБОЈНИШТВA 

 
Ред.бр. Предмет осигурања Књиговодствене 

вредности на дан 
31.12.2015. 

1. Опрема са машинама и 
апаратима на I ризик 

4.000.000,00 

2. Залихе материјала и ситног 
инвентара на I ризик 

300.000,00 

3. Новац за време преноса од 
ризика разбојништва на I ризик 
(свакоднево) 

200.000,00 

Укупно: 4.500.000,00 
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  ПАРТИЈА 2 – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 
 
  ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ 
СЛУЧАЈА: 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

1. Осигурање запослених лица од последица несрећног случаја 
 

 Осигуране суме: 
           Табела 1 

Смрт услед незгоде Трајни инвалидитет Висина премије 
 

200.000 
 

400.000 
 

 
 

БРОЈ УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ: 616 
 
 

- Осигурање запослених лица од последица несрећног случаја при обављању и ван 
обављања редовног занимања, током 24 часа дневно. 

 
 - Према сумама осигурања у табели. 
 
 

2. Допунско осигурање 
 
Осигуране суме: 
          Табела 2. 
Теже болести Хирушке интервенције Висина премије 

 
50.000 

 
50.000 

 

 
 
 

БРОЈ УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ: 616 
 
 
 

- Осигурање запослених лица у допунском осигурању за случај тежих болести и   
хирушких интервенција према сумама осигурања у табели. 
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 ПАРТИЈА 3 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА СЛУЖБЕНИХ  

   ВОЗИЛА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
 

Р.б
р. Предмет набавке Укупна Цена 

 (без пореза)  
Укупна Цена (са 

порезом) 

1 

осигурање возила са премијом 

обрачуунатом по важећем 

премијском степену (према 

спецификацији у Конкурсној 

документацији) основна премија 

без обрачунатог бонуса и малуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
НАПОМЕНА:  
 
  

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
Закључивање уговора о осигурању – полиса осигурања као и плаћање вршиће се 

приликом регистрације возила. 
 
   Прилози: 1. Спецификација возила Дома здравља Крагујевац (саставни део конкурсне 

документација) 
                     
Фотокопија очитаних саобраћајних дозвола за наведене аутомобиле биће достављене по 

захтеву заинтересованог лица. 
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Списак службених возила Дома здравља Крагујевац 
 

 
 
 
 
 

Marka KW Nosivost t Reg.br. Godište 

Lada 111 65.5  KG 045 TN 2007 
FIAT Tempra 55  KG 036 EM 1996 
Lada Niva 56  KG 058 ŽO 2002 
Lada Niva 56  KG 006 DM 2007 
Yugo 55 40  KG 014 CL 1995 
Zastava 101 40  KG 002 MK 2009 
Zastava 101 40  KG 001 MK 2009 
Zastava 101 40  KG 009 MJ 2009 
Zastava  10 40  KG 056 GD 2008 
Zastava 101 40  KG 038 DH 2004 
FIAT Tempra 55  KG 027 GS 1992 
Zastava 101 40  KG 060 WY 1998 
Renault Cangoo 45  KG 023 RG 2006 
Opel Vivaro 84  KG 056  GF 2010 
Zastava 101 40  KG 005 DM 2007 
Lada 111 65.5  KG 045 TM 2007 
Zastava  10 44  KG 006 DW 2010 
Dacia Logan 55  KG 038 DM 2005 
Chevrolet Lacetti 80  KG 090 OR 2005 
Renault Cangoo 45 0.625 KG 027 GB 2007 
Lada 53  KG 015 CL 2002 
Zastava 101 40  KG 004 DM 2007 
Yugo 55 40  KG 060 XB 2006 
Yugo 55 40  KG 007 JV 2006 
Yugo 55 40  KG 008 JV 2006 
Zastava 101 40  KG 093 FZ 2007 
Lada Niva 56  KG 090 CŠ 2008 
Yugo 55 40  KG 038 DI 2004 
Yugo 55 40  KG 038 DJ 2004 
Yugo 55 40  KG 060 WE 2002 
Yugo 55 40  KG 038 DL 2003 
Zastava  10 44  KG 056 FŽ 2008 
Zastava  10 44  KG 060 WĐ 2006 
Yugo 55 40  KG 006 JV 2006 
Zastava  10 44  KG 072  ĆB 2012 
Fiat Panda 51  KG 082 GP 2013 



      
22/38 

Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН М -2/2016 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Партија 1 

 

Р. бр. Структура трошкова припремања понуде 
Износ без 
ПДВ 

ПДВ Износ са 
ПДВом 

1     

2     

3     

4     

5     

УКУПНО    

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца  накнаду 
трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у обавези да 
понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са техничким  
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да попуни образац уносећи податке који се односе на 
трошкове припреме понуде уколико постоје. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Партија 2 

 

Р. бр. Структура трошкова припремања понуде 
Износ без 
ПДВ 

ПДВ Износ са 
ПДВом 

1     

2     

3     

4     

5     

УКУПНО    

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца  накнаду 
трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у обавези да 
понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са техничким  
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да попуни образац уносећи податке који се односе на 
трошкове припреме понуде уколико постоје. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Партија 3 

 

Р. бр. Структура трошкова припремања понуде 
Износ без 
ПДВ 

ПДВ Износ са 
ПДВом 

1     

2     

3     

4     

5     

УКУПНО    

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца  накнаду 
трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у обавези да 
понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са техничким  
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да попуни образац уносећи податке који се односе на 
трошкове припреме понуде уколико постоје. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Партија 1 

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, дајем  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, понуду у поступку јавне набавке бр. 
М-2/2016 – набавка услуга осигурања имовине и лица, подноси независно, без договора са 
другим понуђачима или заитересованим лицима. 

 

 

 
 

 

 

Место и датум:     ПОНУЂАЧ 

 

 

У случају подношења понуде са подизвођачем/подизвођачима, изјаву попуњавају, потписују и оверавају 
понуђач и подизвођач/подизвођачи, а у случају подношења заједничке понуде сви чланови групе понуђача. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Партија 2 

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, дајем  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, понуду у поступку јавне набавке бр. 
М-2/2016 - набавка услуга осигурања имовине и лица, подноси независно, без договора са 
другим понуђачима или заитересованим лицима. 

 

 

 
 

 

 

Место и датум:     ПОНУЂАЧ 

 

 

У случају подношења понуде са подизвођачем/подизвођачима, изјаву попуњавају, потписују и оверавају 
понуђач и подизвођач/подизвођачи, а у случају подношења заједничке понуде сви чланови групе понуђача. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Партија 3 

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, дајем  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, понуду у поступку јавне набавке бр. 
М-2/2016 - набавка услуга осигурања имовине и лица, подноси независно, без договора са 
другим понуђачима или заитересованим лицима. 

 

 

 
 

 

 

Место и датум:     ПОНУЂАЧ 

 

 

У случају подношења понуде са подизвођачем/подизвођачима, изјаву попуњавају, потписују и оверавају 
понуђач и подизвођач/подизвођачи, а у случају подношења заједничке понуде сви чланови групе понуђача. 
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ПОНУЂАЧ: 

 
_______________________________  

 
_______________________________  

 
 
 
 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ О ИСТУПАЊУ ИСПРЕД ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 Овим овлашћујемо лице _______________________________________ 
 
 ЈМБГ _________________ из ____________________________________ 

 
 да ће присуствовати јавном отварању понуда у складу са Законом код 
 
 здравствене установе Дом здравља Крагујевац, Улица Краља Милутина бр.1 
 
 на дан 22.02.2016. године у 11.30 часова. 
 
 
 
 
 
            Д И Р Е К Т О Р, 

     М.П.           ______________________ 
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СПОРАЗУМ 
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца Дом здравља Крагујевац, за јавну набавку услуга број 2/2016, у поступку 
јавне набавке мале вредности – Услуга НАБАВКА услуга– Осигурање имовине, запослених 
и возила за потребе Дома здравља Крагујевац за ЈН МВ-2/2016 за потребе Дома здравља 
Крагујевац, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу  обавезујемо на 
извршење јавне набавке према следећем: 
 

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем је 

1. Назив:   
 
Адреса:   

  
Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је 

2. Назив:   
 
Адреса:   

  
Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност 
понуде је 
Назив:   
 
Адреса:   
 
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро 
извршење посла је 
Назив:   
 
Адреса:   
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року је 

3. 

Назив:   
 
Адреса:    
 

 

 
 
 
 

4. Члан групе који ће издати рачун је 
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Назив:   
 
Адреса:   
 

  
Рачун на који ће бити извршено плаћање је 

5. 
Број рачуна:   
 
Банка:   
 

  
Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
Назив члана групе понуђача Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

6. 

 
 
 

 

 
 
У _____, дана             године, Споразум потписали 
 
Назив члана групе понуђача: Потпис одговорног лица и печат     

члана групе понуђача: 
 

 
1. _____________________                                 ___________________________ 

потпис и М.П. 
         

2. _____________________                                ___________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 
 
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ    
Број:   
Дана:   ___________. године 
К р а г у ј е в а ц 

У Г О В О Р  
о пружању услуга  осигурање имовине 
Дома здравља Крагујевац за 2016.годину 

У поступку јавне набавке мале вредности – Партија 1 
 

  Закључен дана,_________2016.године, између, 
 
1. Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр.1, ПИБ 101041243, кога заступа В.Д. директор, 
Проф.др Зоран Тодоровић (у даљем тексту: Корисник услуга), са једне стране, и 
 
2. ________________________________  ПИБ _______________, кога заступа 
_________________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуга), са друге стране 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

Члан 1 
Да је Корисник услуга на основу чл.39 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр.68/2015) и Одлуке о покретању поступка бр.:01-1377 од 11.02.2016.године, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности  чији је предмет услуга осигурање имовинеДома 
здравља Крагујевац за 2016.годину. 
Да је Извршилац услуге доставио Понуду бр.__________ од ____________.године, а која је 
саставни део Уговора и налази се у прилогу истог. 

 
Да је Корисник услуга прихватио понуду извршиоца услуге у складу са спроведеним 
поступком ЈНМВ бр.2/2016 од __________2016.године. 
 
 

Члан 2. 
Предмет Уговора је осигурање имовине према спецификацији и ценама услуге понуде 
извршиоца услуге.  
Вредност овог уговора је _____________ динара без пореза, односно _____________ динара са 
порезом. 

Члан.3 
Извршилац услуга се обавезује да изврши услугу осигурања имовине на основу полисе 
осигурања која се односи на период од 12 месеци од дана закључења уговора за имовину 
Дома здравља Крагујевац. 
По потписувању Уговора, закључиће се Полиса осигурања. 
 
 

Члан 4. 
Извршилац услуге се обавезује да услуге из члана 3 овог Уговора обезбеди у складу са својом 
понудом бр.________ од _______2016.године  и прописима који регулишу ову материју и да 
кориснику услуга обезбеди правовремену и ефикасну услугу при процени исплате штете. 
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Члан 5 

Извршилац услуга се обавезује да се цене из понуде неће повећавати за време важења 
уговора. 

 
Члан 6. 

Корисник услуга се обавезује да ће своје обавезе за осигурање имовине платити у 12 месечних 
рата. 
Уплате ће се вршити на текући рачун извршиоца бр.__________________________ 
 
 

Члан 7. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване навише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 8.  
Уговор ступа на снагу од дана потписивања од стране Корисника услуга и Извршиоца услуга. 
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци. 
Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 
За све што овим Уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима и Општи услови осигурања 
 

Члан 9. 
Све евентуални спорови који настану у вези са извршењем овогу Уговора, уговорне стране ће 
решавати споразумно, при чему ће се тумачење спорних ситуација вршити у складу са 
Конкурсном документацијом.  
 
У случају спора по овом Уговору уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 
Крагујевцу. 
 
  Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два). 
 
 
 
 
 ЗА ОСИГУРАВАЧА,                   ЗА ОСИГУРАНИКА, 
_______________________       Дом здравља Крагујевац 
_______________________           В. Д  Д и р е к т о р,  
                                              Проф.др Зоран Тодоровић 
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ    
Број:   
Дана:   ___________. године 
К р а г у ј е в а ц 

У Г О В О Р  
о пружању услуга  осигурање запослених лица 
Дома здравља Крагујевац за 2016.годину 

У поступку јавне набавке мале вредности – Партија 2 
 

  Закључен дана,_________2016.године, између, 
 
1. Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр.1, ПИБ 101041243, кога заступа В.Д. директор, 
Проф.др Зоран Тодоровић (у даљем тексту: Корисник услуга), са једне стране, и 
 
2. ________________________________  ПИБ _______________, кога заступа 
_________________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуга), са друге стране 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

Члан 1 
Да је Корисник услуга на основу чл.39 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр.68/2015) и Одлуке о покретању поступка бр.:01-1377 од 11.02.2016.године, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности  чији је предмет услуга осигурање имовинеДома 
здравља Крагујевац за 2016.годину. 
Да је Извршилац услуге доставио Понуду бр.__________ од ____________.године, а која је 
саставни део Уговора и налази се у прилогу истог. 

 
Да је Корисник услуга прихватио понуду извршиоца услуге у складу са спроведеним 
поступком ЈНМВ бр.2/2016 од __________2016.године. 
 
 

Члан 2. 
Предмет Уговора је осигурање запослених лица  према спецификацији и ценама услуге 
понуде извршиоца услуге.  
Вредност овог уговора је _____________ динара без пореза, односно _____________ динара са 
порезом. 

Члан.3 
Извршилац услуга се обавезује да изврши услугу осигурања запослених лица на основу 
полисе осигурања која се односи на период од 12 месеци од дана закључења уговора за 
запослена лица Дома здравља Крагујевац. 
По потписувању Уговора, закључиће се Полиса осигурања. 
 
 

Члан 4. 
Извршилац услуге се обавезује да услуге из члана 3 овог Уговора обезбеди у складу са својом 
понудом бр.________ од _______2016.године  и прописима који регулишу ову материју и да 
кориснику услуга обезбеди правовремену и ефикасну услугу при процени исплате штете. 
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Члан 5 
Извршилац услуга се обавезује да се цене из понуде неће повећавати за време важења 
уговора. 

 
Члан 6. 

Корисник услуга се обавезује да ће своје обавезе за осигурање имовине платити у 12 месечних 
рата. 
Уплате ће се вршити на текући рачун извршиоца бр.__________________________ 
 
 

Члан 7. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване навише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 8.  
Уговор ступа на снагу од дана потписивања од стране Корисника услуга и Извршиоца услуга. 
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци. 
Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 
За све што овим Уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима и Општи услови осигурања 
 

Члан 9. 
Све евентуални спорови који настану у вези са извршењем овогу Уговора, уговорне стране ће 
решавати споразумно, при чему ће се тумачење спорних ситуација вршити у складу са 
Конкурсном документацијом.  
 
У случају спора по овом Уговору уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 
Крагујевцу. 
 
  Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два). 
 
 
 
 
 ЗА ОСИГУРАВАЧА,                   ЗА ОСИГУРАНИКА, 
_______________________       Дом здравља Крагујевац 
_______________________           В. Д  Д и р е к т о р,  
                                              Проф.др Зоран Тодоровић 
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МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 3 
 
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ    
Број:   
Дана:   ___________. године 
К р а г у ј е в а ц 

У Г О В О Р  
о пружању услуга   

осигурање службених возила од аутоодговорности 
Дома здравља Крагујевац за 2016.годину 

У поступку јавне набавке мале вредности – Партија 3 
 

  Закључен дана,_________2016.године, између, 
 
1. Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр.1, ПИБ 101041243, кога заступа В.Д. директор, 
Проф.др Зоран Тодоровић (у даљем тексту: Осигураник), са једне стране, и 
 
2. ________________________________  ПИБ _______________, кога заступа 
_________________________________ (у даљем тексту: Осигуравач), са друге стране 
 
  Уговорне стране сагласно констатују: 
 
  Да је Осигураник на основу чл.39 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр.68/2015) и Одлуке о покретању поступка бр. :   01-1377 од 11.02.2016.године, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности за услуге осигурање службених возила од 
аутоодговорности Дома здравља Крагујевац за 2016.годину. 
  Да је Осигуравач доставио Понуду бр.__________ од ____________.године, а 
која је саставни део Уговора и налази се у прилогу истог. 
  Предмет Уговора: 

Члан 1. 
  Осигуравич прихвата да осигура службена возила од аутоодговорности Дома 
здравља Крагујевац за 2016.годину, а како је то тражено конкурсном документацијом 
осигураника бр. ___________од _____________.године, и прецизирано понудом Осигуравача 
бр. _________ од _____________.године, која чини саставни део уговора и налази се у прилогу 
истог. 
  Списак возила која су предмет осигурања и ове јавне набавке у прилогу овог 
Уговора је саставни део овог Уговора. 
  Предметни списак који је део овог Уговора може бити коригован само у случају 
расходовања, отуђења или уништења неког возила са списка, а новонабављена возила по овој 
врсти осигурања имала би третман у смилсу извршења уговорних обавеза као и сва возила са 
списка. 
  Цена: 

Члан 2. 
  Цена осигурања се дефинише као цена из понуде по сваком возилу са 
достављеног списка за 36 возила уз понуђене услове који су дати од стране изабраног 
Осигуравача за наведену јавну набавку. 
  Висина премије осигурања остаје на нивоу дефинисаних цена из понуде, изузев 
у случају промене цене осигурања за дату категорију возила у моменту скаденце, 
регистрације конкретног возила са списка који је предмет ове јавне набавке.  То подразумева 



      
36/38 

Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН М -2/2016 

 

измену цене само у случају да за ову врсту осигурања – осигурање аутоодговорности, дође до 
промене цене од стране удружења осигуравајућих организација које одобри НБС.  
 
  Уколико у периоду уговорног покрића не дође до промене цена осигурања за 
возила која су предмет осигурања и ове јавне набавке, Осигуравач као изабрани понуђач се 
обавезује да укупна цена (премија осигурања за сва возила на годишњем нивоу буде 
__________________ динара без пореза, а са укљученим порезом  ___________________ 
динара. 
  Начин плаћања премије: 

Члан 3. 
  Дефинисана премија из претходног члана овог Уговора за свако возило са 
списка плаћаће се приликом регистрације и осигурање возила у целости, како је и предвиђено 
за ову врсту осигурања.  

 
  Обавезе Осигураника: 

Члан 4. 
  Осигураник се обавезује да:  

- благовремено осигуравачау пријави сваку штету (осигурани случај), у 
складу са полисама по основу аутоодговорности и условима који су саставни 
део ове полисе, као и све околности битне за накнаду по овој врсти 
осигурања, уз обавезу Осигураника да у моменту настанка штете 
(саобраћајне незгоде), обавезно на лице места позове и органе МУП ПУ 
Крагујевац. 

 
Рок за извршење услуге: 
 

Члан 5. 
Осигуравач је у обавези да по овој врсти осигурања да оштећенику из 

осигураног случаја који је причинио Осигураник својом возилом из предметне јавне набавке, 
а са наведеног списка, накнади сваку штету на начин и у висини предвиђен законом о 
облигационим односима, Закону о осигурању и условима осигурања, а у року који прописује 
Закон, а то је 14 дана почев од дана комплетирања документације потребне за обрачун висине 
накнаде штете.  

 
Члан 6. 

Обавеза осигураника је да сва возила из ове јавне набавке, а који су предмет 
осигурања по достављеном списку региструје и осигурава, уз додатну обавезу да полисе 
осигурања, а у циљу остварења уговорених попуста по овој јавној набавци, закључују на 
шалтеру у ____________________________________ 

 
Раскид уговора: 

Члан 7.  
  Свака од уговорених страна може једнострано, раскинути уговор у случају када 
друге стране не испуњавају или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе, 
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 30 дана. 
 
  Спорови: 

Члан 8. 
  Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају 
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договором. У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно 
надлежним судом у Крагујевцу. 
 
  Завршне одредбе: 
 

Члан 9. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване навише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 10. 
  Уговор се закључује на период од годину дана са почетком важења од дана 
потписивања. 
  Полисе осигурања морају бити у складу са понудом Осигуравача бр._________ 
од __________.године.  
  Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 
  За све што овим Уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и Општи услови осигурања. 
  У случају неслагања неке одредбе општих или посебних услова осигурања и 
неке одредбе полисе, примениће се одредбе полисе. 
  Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака 
уговорна страна задржава по 3 (три). 
 
 
 
 ЗА ОСИГУРАВАЧА,                   ЗА ОСИГУРАНИКА, 
_______________________       Дом здравља Крагујевац 
_______________________           В. Д  Д и р е к т о р,  
                                              Проф.др Зоран Тодоровић 
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   Укупан број страна ......................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


